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UCHWADA NR VII/34/2011

 RADY GMINY TRAWNIKI

 z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ｠ z pópn. zm.), art.14 ust. 8, art. 20 ust. 
1 i art.27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) oraz 
uchwaEy Rady Gminy Trawniki Nr XXXIII/209/2006 
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki.

§1. 1. Wprowadza się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki, 
uchwalonego UchwaEą Nr XVII/97/99 Rady Gmi-
ny Trawniki z dnia 15 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 26 wrze[nia 2001r., Nr 78 poz. 
1174), w miejscowo[ci Trawniki w granicach ozna-
czonych na zaEączniku nr 1 do uchwaEy ｠ dziaEki nr 
ewid. 68/2, 68/3, 75, 76, 78, 80/5, 80/7, zwaną 
dalej planem. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego stano-
wią:

1) ustalenia planu ｠ będące tre[cią uchwaEy,
2) rysunek planu w skali 1:1000 ｠ zaEącznik nr 1 

do uchwaEy,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu (wykaz uwag wniesionych do 
wyEoronego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego) 
｠ zaEącznik nr 2 do uchwaEy,

4) sposób realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich 
finansowania, ｠ zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. 1. Ustalenia planu wyrarone są w postaci:
1) UstaleG dotyczących warunków i zasad regula-

cji zagospodarowania obszaru, okre[lonych w:

§4 ｠ Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.

§5 ｠ Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

§6 ｠Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego oraz parametry i wskapniki ksztaEtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

2) UstaleG dotyczących rozwoju infrastruktury 
technicznej, okre[lonych w:

§7 ｠ UkEad komunikacyjny.

§8 ｠ Infrastruktura sanitarna.

§9 ｠ Sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
2. Przedmiotem ustaleG planu jest teren poEorony 

w granicach objętych uchwaEą, oznaczony symbo-
lem:

MN ｠ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
RM ｠ teren zabudowy zagrodowej
KDW ｠ droga wewnętrzna
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 

planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) linie podziaEów wewnętrznych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest wyznaczenie terenu przeznaczonego pod za-
budowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z 
dogodnym dojazdem do posesji.

§4. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA, PRZY-
RODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

1. Ze względu na poEorenie w otulinie Nadwie-
przaGskiego Parku Krajobrazowego funkcje zago-
spodarowania terenu nie powinny zakEócać jej roli 
jako strefy ochronnej, zabezpieczającej Park przed 
zagroreniami zewnętrznymi wynikającymi z dziaEal-
no[ci czEowieka.

2. Oparcie systemu grzewczego o paliwa nisko-
emisyjne umorliwiające dotrzymanie minimalnych 
standardów czysto[ci powietrza.

3. Dopuszczalny poziom haEasu w obszarze pla-
nu przyjmuje się wedEug obowiązujących przepisów 
szczególnych.

4. Ze względu na poEorenie dziaEki w obszarze 
ochrony GEównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
406 ｧLublinｦ, w celu ochrony ilo[ciowej i jako[cio-
wej zasobów wodnych na obszarze strefy obowią-
zuje zakaz wykonywania robót, które mogą spowo-
dować trwaEe zanieczyszczenie gruntów lub wód.

5. Obowiązuje uporządkowanie gospodarki wod-
no ｠ [ciekowej.

§5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-
ROWEGO
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1. Zgodnie z ｧKonwencją w sprawie ochrony 
[wiatowego dziedzictwa kulturowego i natural-
negoｦ (ICOMOS ｠ Paryr 1972), oprócz obiektów 
zabytkowych, za dziedzictwo naturalne uznaje się 
warto[ciowe elementy przyrody, formacje i strefy 
geologiczne i fizjograficzne, a takre miejsca warto-
[ciowe z punktu widzenia estetycznego lub nauko-
wego.

2. Na caEym obszarze planu obowiązuje wymóg 
zobowiązujący osoby, które w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub ziemnych odkryEy przed-
miot, co do którego istnieje przypuszczenie, re jest 
on zabytkiem, do wstrzymania wszelkich robót mo-
gących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwEocz-
nego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Wójta Gminy.

§6. ZASADY OCHRONY I KSZTADTOWANIA 
DADU PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETRY I 
WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-
GOSPODAROWANIA TERENU

1. W zagospodarowaniu dziaEek objętych planem 
nalery utrzymać rygory dotyczące przeznaczenia te-
renu, nieprzekraczalnych linii zabudowy, gabarytów 
i charakteru zabudowy ustalone niniejszym planem. 

2. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu sym-
bolem 1MN i 3MN ustala się: 

1) przeznaczenie terenu ｠ teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 

2) zasady zagospodarowania: 
a) minimum 40% powierzchni dziaEki powinien 

stanowić teren biologicznie czynny,
b) powierzchnia zabudowy (obiekt mieszkal-

ny i gospodarczy) nie more przekroczyć 25% po-
wierzchni dziaEki wyznaczonej jako teren budowla-
ny, przy czym budynek gospodarczy powinien być 
lokalizowany w gEębi dziaEki, a budynek mieszkalny 
blirej drogi, 

c) wyklucza się stawianie obiektów tymczaso-
wych typu barakowozy, kontenery, blaszane gara-
re, itp.

d) ogrodzenie powinno być lekkie, arurowe, wy-
konane z materiaEów przyjaznych dla [rodowiska, z 
wyEączeniem prefabrykatów betonowych.

3) zasady ksztaEtowania zabudowy mieszkanio-
wej:

a) budynki do dwóch kondygnacji, gdzie druga 
kondygnacja stanowi poddasze urytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 m powyrej po-
ziomu terenu w najwyrszym punkcie w obrysie bu-
dynku,

c) wysoko[ci budynku do 10,0 m licząc od pozio-
mu terenu przy wej[ciu gEównym,

d) dachy o poEaciach symetrycznych i kącie na-
chylenia 30° ｠ 45°,

e) preferuje się stosowanie rodzimych, natural-
nych materiaEów wykoGczeniowych ｠ tynk, kamieG, 
drewno, dachówka, gont.

f) zakaz stosowania sidingu na elewacjach

4) zasady ksztaEtowania zabudowy gospodarczej:
a) budynki parterowe, 
b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia poEaci 

30°, 
c) stawia się wymóg dopasowania architektury do 

budynku mieszkalnego,
d) preferuje się stosowanie rodzimych, natural-

nych materiaEów wykoGczeniowych ｠ tynk, kamieG, 
drewno, dachówka, gont.

3. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu sym-
bolem 2 RM ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ teren zabudowy zagro-
dowej

2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy,
b) dla dziaEki oznaczonej w rysunku planu nr 75 

dopuszcza się lokalizację zabudowy w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy dziaEki oznaczonej w rysunku pla-
nu nr 74/2

c) minimum 40% powierzchni dziaEki powinien 
stanowić teren biologicznie czynny,

d) powierzchnia zabudowy (obiektami mieszkalny-
mi, gospodarczymi i inwentarskimi) nie more prze-
kroczyć 40% powierzchni dziaEki wyznaczonej jako 
teren budowlany, przy czym budynki gospodarcze 
powinny być lokalizowane w gEębi dziaEki, a budy-
nek mieszkalny blirej drogi

e) wyklucza się stawianie obiektów tymczaso-
wych typu barakowozy, kontenery, blaszane gara-
re, itp.

f) obornik nalery skEadować na szczelnych pale-
tach, gnojowicę w szczelnych zbiornikach,

g) ogrodzenie powinno być lekkie, arurowe, wy-
konane z materiaEów przyjaznych dla [rodowiska, z 
wyEączeniem prefabrykatów betonowych.

3) zasady ksztaEtowania zabudowy mieszkanio-
wej:

a) budynki do dwóch kondygnacji, gdzie druga 
kondygnacja stanowi poddasze urytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 m powyrej po-
ziomu terenu w najwyrszym punkcie w obrysie bu-
dynku,

c) wysoko[ci budynku do 10,0 m licząc od pozio-
mu terenu przy wej[ciu gEównym,

d) dachy o poEaciach symetrycznych i kącie na-
chylenia 30° ｠ 45°,

e) preferuje się stosowanie rodzimych, natural-
nych materiaEów wykoGczeniowych ｠ tynk, kamieG, 
drewno, dachówka, gont.

f) zakaz stosowania sidingu na elewacjach
4) zasady ksztaEtowania zabudowy gospodarczej 

i inwentarskiej:
a) budynki o parametrach dostosowanych do peE-

nionych przez nie funkcji,
b) dachy dostosowane do formy budynku,
c) stawia się wymóg dopasowania architektury do 

budynku mieszkalnego,
d) preferuje się stosowanie rodzimych, natural-

nych materiaEów wykoGczeniowych ｠ tynk, kamieG, 
drewno, dachówka, gont.
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4. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu sym-
bolem 4KDW ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ teren drogi wewnętrz-
nej

2) zasady zagospodarowania:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 5,0 m

§7. UKDAD KOMUNIKACYJNY
1. Dostępno[ć komunikacyjna do dziaEek z dróg 

gminnych oznaczonych na rys. planu symbolami: 
KDG 105730 (D), KDG 105738 (D) i KDW. 

2. Ustala się minimalne odlegEo[ci budynków od 
krawędzi jezdni:

1) drogi powiatowej ｠ 20m
2) drogi gminnej ｠ 15m

§8. INFRASTRUKTURA SANITARNA
1. Zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej.
2. Odprowadzenie [cieków bytowych do zbior-

czego systemu gminnej kanalizacji sanitarnej. 
3. Dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie 

wód opadowych pod warunkiem nie odprowadzania 
ich na dziaEkę sąsiada.

4. Zaopatrzenie w ciepEo zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w §4, ust. 2.

5. Zaopatrzenie w gaz po zrealizowaniu programu 
gazyfikacji gminy.

6. Gromadzenie odpadów w pojemnikach z obo-
wiązkiem wyworenia na skEadowisko centralne.

§9. SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEKOMUNIKACYJ-
NA

1. Energetyka
PrzyEączenie do sieci elektroenergetycznej dystry-

bucyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi. Wolno-
stojące zEącza kablowe sEurące do zaopatrzenia w 
energię elektryczną nalery lokalizować na wEasnej 
dziaEce. 

2. Telekomunikacja

ObsEuga telekomunikacyjna z sieci dostępnych 
dystrybutorów.

§10. PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE
Do czasu zmiany zagospodarowania terenu wy-

znaczonego w planie, obowiązuje utrzymanie obec-
nego sposobu urytkowania.

§11. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwa-
Ey tracą moc ustalenia dotychczas obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Trawniki, uchwalonego UchwaEą Nr 
XVII/97/99 Rady Gminy Trawniki z dnia 15 grudnia 
1999 roku. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 26 wrze-
[nia 2001r., Nr 78 poz. 1174) w zakresie i grani-
cach terenu objętego niniejszym planem.

§12. OPDATA PLANISTYCZNA
Ustala się stawkę procentową opEaty na rzecz 

gminy od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, będące-
go skutkiem wej[cia w rycie niniejszego planu w 
wysoko[ci 10 %, za wyjątkiem zbycia nieruchomo-
[ci na rzecz zstępnych, gdzie ustala się opEatę na 
poziomie 1% stawki procentowej.

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§14. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Gminy.

§15. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodnicząca Rady 
Monika Kądziela
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Zał>cznik nr 2  
do Uchwały Nr VII/34/2011 

 Rady Gminy Trawniki  
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOĩONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRAWNIKI 

w miejscowoĞci Trawniki – działki nr ewid. 68/2, 68/3, 75, 76, 78, 80/5, 80/7 

RozstrzygniCcie 
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Gminy zał>cznik do 

uchwały  
Nr VII/34/2011 

z dnia 
29.06.2011r 

Lp.
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 
Oznaczenia 

nieruchomoWc
i której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzglCd

niona 

Uwaga 
nieuwzg
lCdniona

Uwaga 
uwzglCdni

ona  

Uwaga 
nieuwzglC

dniona 

Uwagi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

07
.04

.20
11

 r. 

Teresa Łobasewska 

Działka 76 oznaczona w projekcie 
planu  nie jest działk>, któr> mocna 
dzielić.  
Zwraca siC z proWb>  o umocliwienie 
podziału działki 76 na 4 działki oraz 
przedłucenie drogi wewnCtrznej. 76 

Trawniki 

działka w terenie 
3MN nieuwzg

lCdniona 

  

nieuwzglC
dniona 

Nie ma mocliwoWci wprowadzenia 
nowego wtórnego podziału terenu na 
wiCksz> iloWć działek budowlanych 
gdyc wymaga to opracowania 
kompleksowego mpzp dla wiCkszego 
obszaru z uwzglCdnieniem 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej 
i zapewnienia niezbCdnej 
infrastruktury dla wszystkich 
nowopowstaj>cych działek. 
Złocon> uwagC z propozycj> nowego 
podziału nalecy traktować jako 
wniosek do kolejnej edycji zmiany 
planu. Wnioski złocone do obecnej 
edycji planu dotyczyły jedynie 
przekwalifikowania działek rolnych 
na tereny budowlane, zostały 
spełnione w zakresie zgodnym z 
obowi>zuj>cym SUiKZP gminy 
Trawniki. 
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       Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr VII/34/2011 
Rady Gminy Trawniki 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY TRAWNIKI w miejscowoĞci Trawniki, działki 68/2, 68/3, 75, 76, 78, 80/5, 80/7. 

RozstrzygniĊcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trawniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleĪą do zadaĔ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĨn. zm.) o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleĪących do zadaĔ własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, rozstrzyga siĊ zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Brak zaangaĪowania Ğrodków własnych Gminy Trawniki 


